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বরকত অজ�েনর অথ�বরকত অজ�েনর অথ�বরকত অজ�েনর অথ�বরকত অজ�েনর অথ�    

আরবীেত বলা হয় - ?	ت �	يت �	ت যা আরবী ‘  বারাকাহ’ শ/ েথেক গৃহীত2 

তাহযীবুল লুগাহ নামক অিভধােন আবু মানসুর বেলন : "বারাকাহ শে/র মূল হে7 

8াচুয� ও 8বৃি;2" 

অতএব বরকত মােন হে7 েকান িজিনেসর েস 8াচুয� ও 8বৃি;, তাবার>েকর 

মাধ?েম বরকত-লাভকারী যা পাওয়ার ই7া েপাষণ কের থােক2 এ 8াচুয� ও 8বৃি; 

কখেনা Cােনর মেধ? হেত পাের, কখেনা হেত পাের ব?িDর মেধ?, আর কখেনা Eণাবলী 

ও ৈবিশেG?2 এটা হেয় থােক তার ভাষা িভিIক 8েয়াগ অনুযায়ী2 আর শর‘য়ী 

8েয়ােগর িবJািরত আেলাচনা ইনশাআKাহ পের আসেছ2 

8থম অথ� (Cােনর মেধ? বরকত) স(েক� আKাহর বাণী  : 
ْوقَِها Gََبا1ََ� ِفيَها﴾ 

َ
 ِفيَها Gَ1َ�Kَِ ِمْن ف

َ
  ﴿Gََجَعل

"িতিন ভূপৃেOর উপিরভােগ Cাপন কেরেছন অটল পব�তমালা এবং তােত 

িদেয়েছন বরকত"2  [সূরা ফুসিসলাত : ১০] 
 ِ
M

N� َقْوَ
ْ
1َGْْعنَا �ل

َ
>Gَ﴿ ﴾نَا ِفيَها

ْ
Qِ بَا1َ;

M
Gَ Rِْ1َمَغا1َِبَها �ل

َ ْ
  يَن َ\نُو� يُْستَْضَعُفوUَ َمَشاTَ1ِ �أل

"েয সTদায়েক দুব�ল গণ? করা হত তােদরেক আিম উIরািধকারী কেরিছ 

যমীেনর পূব� ও পিUেমর, যােত আিম িদেয়িছ বরকত"2 [সূরা আল-আ ‘রাফ : ১৩৭] 
يِْهْم بَ 

َ
َفتَْحنَا َعل

َ
Rِْ1﴾ ﴿ل

َ ْ
َماِ� Gَ�أل Mلس�ِمَن  ٍ̀

َ
 َر?

"আিম অবশ?ই তােদর জন? আকাশ ও যমীেনর বরকত উXুD কের িদতাম"2 

[সূরা আল-আ'রাফ : ৯৬] 
 ﴾
ً
 ُمبَا1َ?

ً
ال َcُْم dِ

ْ
نِْزل

َ
> efَ1 قُْلGَ﴿  

"আর বল, েহ আমার 8িতপালক, আমােক এমনভােব অবতরণ করাও, যা হেব 

বরকতময়"2 [সূরা আল-মু’িমনুন : ২৯] 

ি]তীয় অথ� (ব?িDর মেধ? বরকত) স(েক� আKাহর বাণী :   
 ﴾hٌَْفِسِه ُمِبjِ َظالٌِمGَ ِتِهَما ُ#ِْسٌنMي e1lُ ِمْنGَ Tَ6ِْسَحا 

َ َ
mGَ يِْه

َ
نَا َعل

ْ
  ﴿Gََبا1َ;

“আিম তার উপর বরকত দান কেরিছলাম এবং ইসহােকর উপরও2 তােদর 

বংশধরেদর মেধ? কতক স_কম�পরায়ণ এবং কতক িনেজেদর 8িত `G অত?াচারী"2 

[সূরা সাa ফাত : ১১৩] 

আর নূহ আলাইিহস সালােমর কািহনী বণ�নায় আKাহর বাণী : 
ْن َمَعَك﴾  Mَمٍم ِمم

ُ
> 
َ
mَGَ يَْك

َ
ٍ̀ َعل   ﴿�ْهِبْط بَِسالٍ ِمنMا Gََبَرَ?
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“অবতরণ ক>ন আমার পc হেত শািd ও বরকত সহকাের আপনার উপর 

এবং েয সকল সTদায় আপনার সেe আেছ তােদর উপর"2 [সূরা হূদ : ৪৮] 

তৃতীয় অথ� (Eণাবলীেত বরকত) স(েক� আKাহর বাণী : 
ًة َطيeبًَة﴾ 

َ
يMًة ِمْن ِعنِْد �هللاMِ ُمبَا1َ; ِ

َ
t ْغُفِسُكْم

َ
> 
َ
mَ �ُمو

e
  ﴿فََسل

“অতঃপর েতামরা েতামােদর িনেজেদর উপর সালাম করেব আKাহর িনকট হেত 

অিভবাদন ijপ যা বরকতময় পিবk"2 [সূরা নূর : ৬১]  

আKাহর বাণী : 
 ﴾UَGُمنِْكُر ُ

َ
w ْغتُْم

َ
فَأ
َ
> yَُا

ْ
jنَْز

َ
ٌر ُمبَا1ٌَ� <

ْ
  ﴿Gََهَذ� lِك

“আর এিট বরকতময় উপেদশ, যা আিম অবতীণ� কেরিছ2 তবুও িক েতামরা তা 

অiীকার কর”? [সূরা আল-আিnয়া : ৫০]  

আKাহর িকতাব িনেয় িচdা করেল েদখেত পােবন, তােত এ িবষেয়র উপর 

দলীল রেয়েছ েয, বরকত আKাহর কাছ েথেকই অিজ�ত হয় এবং একমাk আKাহর 

কােছই তা চাওয়া যায়2 িতিন সৃিGর যােক ই7া ও েয বpেত ই7া বরকত 8দান 

কেরন2 

আKাহ বেলন, 
 ُMهللا�ْمُر َيبَا1ََ� 

َ ْ
ُق Gَ�أل

ْ
َل
ْ
}� ُ

َ
w ال

َ
>﴿﴾hَِم

َ
َعال
ْ
   fَ1~ �ل

"েজেন রাখ, সৃিG ও আেদশ তাঁরই2 িবrজগেতর 8িতপালক আKাহ 

বরকতময়"2 [সূরা আল-আ'রাফ : ৫৪]   

িতিন আরও বেলন, 
 ﴾yَِقبِْد 

َ َ
m Uَا

َ
ْرق
ُ
ف
ْ
 �ل

َ
� Mنَز � ِ

M
N� �ََ1َيبَا﴿  

“কত বরকতময় িতিন িযিন তাঁর বাsার উপর ফুরকান অবতীণ� কেরেছন”! [সূরা 

আল-ফুরকান : ০১]   

িতিন আরও বেলন, 
 ﴾
ً
َماِ� بُُرGجا Mلس� �ِ 

َ
� َجَعل ِ

M
N� �ََ1َيبَا﴿  

“কত বরকতময় িতিন িযিন আসমােন সৃিG কেরেছন তারকামuলী তােদর Cান-

সেমত”! [সূরা আল-ফুরকান : ৬১]   

িতিন আরও বেলন, 
 ﴾hََاِلِق

ْ
ْحَسُن �{

َ
> ُMهللا�تَبَا1ََ� 

َ
  ﴿ف

“অতএব সেব�াIম vGা আKাহ কত বরকতময়”! [সূরা আল-মুিমনূন : ১৪]  

িতিন আরও বেলন,  
 ﴾َر�ِ

ْ
ك ِ
ْ
َالِ� Gَ�إل

ْ
�� �lِ َكeْسُم 1َب�َيبَا1ََ� ﴿  
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“কত বরকতময় েতামার 8ভুর নাম িযিন মিহমময় ও মহানুভব”! [রহমান : ৭৮]  

মূলত �1تبا শ/ সnিলত আয়ােতর সংখ?া অেনক2 

 শ/িট আল কুরআেন আKাহর িদেক স(িক�ত হেয়ই ব?বxত হেয়েছ2 এ تبا�1

শ/িট বরকেতর যত8কার অথ� রেয়েছ তXেধ? সবেচেয় েবশী E>yপূণ�, উপকারী 

এবং স(ক� ও 8ভােবর িদক িদেয় সমিধক ব?াপক অথ� 8দানকারী2 

অতএব বরকত আKাহরই মািলকানাভুD2 িতিন জািনেয় িদেয়েছন েয, বzিবধ 

সৃিGেক িতিন বরকত দান কেরেছন2 তXেধ? রেয়েছ : 

১. নবী ও রাসূলগণ2 

 েযমন আKাহ বেলন, 
 ﴾

َ
T6ِْسَحا 

َ َ
mGَ يِْه

َ
نَا َعل

ْ
  ﴿Gََبا1َ;

“আিম তার উপর বরকত দান কেরিছলাম এবং ইসহােকর উপরও"2 [সূরা 

সাa ফাত : ১১৩]  

আর ইবরাহীম ও তার আহেল বাইত স(েক� বেলন, 
 ِMهللا�َيِْت﴾ ﴿1َْ�َُت 

ْ
ْهَل ��

َ
يُْكْم <

َ
   Gََبَرَ?تُُه َعل

“েহ আহলাল বাইত! েতামােদর 8িত রেয়েছ আKাহর অনু{হ ও বরকত"2 [সূরা 

হূদ : ৭৩]  

নূহ আলাইিহস সালাম স(েক� বেলন, 
يَْك﴾

َ
ٍ̀ َعل

َ
  ﴿�ْهِبْط بَِسالٍ ِمنMا Gََبَر?

“অবতরণ কর আমার প হেত েতামার উপর শািd ও বরকত সহকাের"2 [সূরা 

হূদ : ৪৮]  

আর ঈসা আলাইিহস সালাম স(েক� বেলন, 
نُْت﴾

ُ
ْفَن َما ك

َ
> 
ً
dِ ُمبَا1َ?

َ
  ﴿Gََجَعل

“েযখােনই আিম থািক না েকন, িতিন আমােক বরকতময় কেরেছন"2 [সূরা 

মারয়াম : ৩১]  

২. ইবাদােতর Cানসমূহ, েযমন মাসিজদুল আকসা ও মাসিজদুল হারাম2 আKাহ 

তা'আলা বেলন, 
ُ ﴿سُ 

َ
wنَا َحْو

ْ
� بَا1َ; ِ

M
N� �َْق

َ ْ
َمْسِجِد �أل

ْ
 �ل
َ
�ِ6 ََر�ِ

ْ
َمْسِجِد ��

ْ
 ِمَن �ل

ً
ْال

َ
� ِyبَِعبِْد �َ�ْ

َ
> �ِ

M
N� Uَبَْحا ﴾  

“পিবk ও মিহমময় িতিন িযিন তাঁর বাsােক রজনীেত }মণ কিরেয়িছেলন আল 

মাসিজদুল হারাম েথেক আল মাসিজদুল আকসা পয�d, যার আশপাশেক আিম 

বরকতময় কেরিছলাম”2 [সূরা আল-ইসরা : ০১]  

আKাহ তা'আলা আরও বেলন, 
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﴾
ً
َة ُمبَا1َ? Mبِبَك � ِ

M
َ� َنيٍْت Gُِضَع لِلنMاِ� لَث MG

َ
> MUِ6﴿  

“িনUয়ই মানবজািতর জন? সব�8থম েয গৃহ 8িতিOত হেয়িছল, তা েতা বা�ায়, 

বরকতময়"2 [সূরা আেল-ইমরান : ৯৬]  

৩. আKাহ তা'আলা েয িযকর নািযল কেরেছন েস স(েক� জািনেয় িদেয়েছন েয, 

তা বরকতময়2 আKাহ বেলন, 
 ﴾UَGُمنِْكُر ُ

َ
w ْغتُْم

َ
فَأ
َ
> yَُا

ْ
jنَْز

َ
ٌر ُمبَا1ٌَ� <

ْ
 ﴿Gََهَذ� lِك

“এটা বরকতময় উপেদশ2 আিম তা অবতীণ� কেরিছ2 তবুও িক েতামরা এেক 

অiীকার করেব?” [সূরা আল-আিnয়া : ৫০]   

আর এ িযকর হে7 মহান আল কুরআন2 েযমন আKাহ বেলেছন, 
َاyُ ُمبَا1ٌَ�﴾

ْ
jنَْز

َ
> fٌِكتَا �

َ
  ﴿Gََهذ

“এ হল বরকতময় একিট িকতাব যা আিম নািযল কেরিছ"2 [সূরা আল-আন'আম 

: ৯২]   
بMُرG�  يَاتِِه﴾  Mَْك ُمبَا1ٌَ� ِ�َد

َ
�ِ6 yَُا

ْ
jنَْز

َ
> fٌِكتَا﴿  

“এক বরকতময় িকতাব, যা আিম েতামার 8িত অবতীণ� কেরিছ, যােত মানুষ 

এর আয়াতসমূহ অনুধাবন কের"2 [সূরা েসায়াদ : ২৯]  

অতএব কুরআন হাকীম বরকতময় িযকর2 আর এর আয়াতসমূহ িনেয় িচdা 

গেবষণা করা বরকতময় আমল2 আল-কুরআেনর িবেশষ �ানসমূহ এ িচdা-গেবষণারই 

অdগ�ত2 সু�াহ কুরআেনর মুজমাল ও সংিc� িবষয়সমূহেক িবJািরতভােব বণ�না 

কের2 আর সু�াহও বরকতময়2 কুরআন-সু�ােহর অনুসরণও বরকতময়2 কুরআেনর 

আয়াতসমূেহর গেবষণা ও সু�ােহর সমঝ েথেক উ�ূত েয সকল �ান, তাও 

বরকতময়2 

এ িতনিট 8কাের খাস (িবেশষ) বরকত রেয়েছ2 এ ব?াপাের আল কুরআন দলীল 

েপশ কেরেছ2 

আর েকাথাও রেয়েছ ব?াপক বরকত2 এ বরকতও কেয়ক 8কাের িবভD2 

তXেধ? : 

১. বৃিG বরকতময়2 েকননা এর ]ারা মানুেষর জীিবকা ও ফসল উ_পাদেন 8বৃি; 

ঘেট2 আKাহ তা'আলা বেলন, 
َِصيِد﴾ 

ْ
�� MََحبG ٍ̀ ا

Mنْبَتْنَا بِِه َجن
َ
 فَأ
ً
َماِ� َماً� ُمبَا1َ? Mلس�َا ِمَن 

ْ
j MنَزGَ﴿  

“আসমান হেত আিম বষ�ণ কির বরকতময় পািন এবং ত]ারা আিম সৃিG কির 

বরকতময় উদ?ান ও পিরপ� শস?রািজ"2 [সূরা কাফ : ০৯]  

২. ত!েধ? আরও রেয়েছ যমীেন আKাহর বরকত দান2 েযমন িতিন বেলন, 
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ْوقَِها Gََبا1ََ� ِفيَها﴾ 
َ
 ِفيَها Gَ1َ�Kَِ ِمْن ف

َ
  ﴿Gََجَعل

“িতিন ভূপৃেOর উপিরভােগ Cাপন কেরেছন অটল পব�তমালা এবং তােত 

িদেয়েছন বরকত"2 [সূরা ফুসিসলাত : ১০]  
نَا ِفيَها﴾ 

ْ
Qِ بَا1َ;

M
Gَ Rِْ1َمَغا1َِبَها �ل

َ ْ
  ﴿َمَشاTَ1ِ �أل

“যমীেনর পূব� ও পিUেমর, যােত আিম িদেয়িছ বরকত"2 [সূরা আল-আ'রাফ : 

১৩৭]  

৩. এর মেধ? আরও রেয়েছ আসমান হেত যা আেস এবং যমীন হেত যা উ_প� 

হয় তােত আKাহর বরকত দান2 েযমন িতিন বেলন, 
 ﴾Rِْ1أل�Gَ �َِما Mلس�ِمَن  ٍ̀ يِْهْم بََرَ?

َ
َفتَْحنَا َعل

َ
َقْو� ل Mي�Gَ �ُقَر�  َمنُو

ْ
ْهَل �ل

َ
> MU

َ
ْو <

َ
  ﴿Gَل

“যিদ েস সকল জনপেদর অিধবাসীবৃs ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলnন 

করত, তাহেল আিম অবশ?ই তােদর জন? আকাশ ও যমীেনর বরকত উXুD কের 

িদতাম"2 [সূরা আল-আ'রাফ : ৯৬]  

এ সকল িকছু এবং তদনুjপ অন?ান? বp ব?াপকােথ� বরকতময়, য]ারা উপকার 

ও কল?াণ এবং 8বৃি; ও 8াচুয� অিজ�ত হয়2 

স�বত এেত `G হেয় উেঠ েয, েয িবেশষ বরকত ব?িDর সােথ সংি�G, Cান 

ও Eেণর সােথ নয়, তা (অন?েদর মােঝও) এমনই স�ািরত েয, এেত সংি�G ব?িDবগ� 

]ারা বরকত অজ�ন করা যায়2 েকননা এ েcেk ব?িDর সােথ সংি�G Cায়ী বরকত 

রেয়েছ2 

িক� ইবাদােতর Cান েযমন মাসিজদুল হারাম ও মাসিজেদ নববীর সােথ খাস 

(িবেশষ) েয বরকত রেয়েছ তা মাসিজেদর িবিভ� অংশ ]ারা (অন?েদর মেধ?) 

স�ািরত হয় না2 সুতরাং মুসলমানেদর এজমা তথা সব�স!ত মতানুযায়ী মাসিজেদর 

J� ও েদয়াল মােসহ করা যােব না2 অথচ মাসিজদসমূহ বরকতময়2 ফেল জানা েগল 

েয, মাসিজদসমূেহর বরকেতর অথ� হল ইবাদাতকারী এেত েয কল?াণ অজ�ন কের তার 

মেধ? বৃি; ঘটা2 েকননা মাসিজদুল হারােম একিট নামায আদায় অন?k এক ল নামায 

আদােয়র সমতুল? এবং মাসিজেদ নববীেত একিট নামায আদায় অন?k এক হাজার 

নামায আদােয়র সমতুল?2  

আর এটা রাসূলগেণর বরকেতরই অনুjপ2 েকননা রাসূলগেণর বরকেতর 

এক8কার হে7 অনুসরণ ও আমেলর বরকত2 তােদর সু�ােতর যারা অনুসারী এবং 

েহদায়াত ]ারা যারা সুপথ-8া�, সাওয়ােবর েcেk তােদর 8াচুয� ও 8বৃি; অিজ�ত হয় 

(রাসূলগেণর আদশ�) অনুসরেণর কারেণ2 এটাই উD দু’8কােরর সােথ খাস বরকেতর 

অথ�2 
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ব?াপক বরকত এ েথেক িভ�তর2 েস বরকত কখেনা অিজ�ত হয়, কখেনা হয় 

না, িকংবা েকান এক 8কাের িনিহত থােক, অন? 8কাের থােক না2 এটা সু`G েয, 

আকাশ েথেক যা িকছুই অবতীণ� হয় এবং যমীন েথেক যা িকছুই উ_প� হয় সবসময় 

তা বরকতময় হয় না2 বরং আKাহর প হেত বরকেতর ব?াপারিট অন? িকছু িবষেয়র 

সােথ স(িক�ত2 এসব িবষয় পাওয়া েগেল আKাহ বরকত েদন এবং পাওয়া না েগেল 

বরকত চেল যায়2 সুতরাং Cান ও পােkর িদক িদেয় তা ব?াপকাথ�ক বরকত2 আর 

কােলর িদক িদেয় তা খাস বরকত, যা েকান বpর জন? অপিরহায� নয়2 

িবষয়িট সাব?J হওয়ার পর জানা দরকার েয, কুরআন ও সু�ােহর েয সব Cােন 

বরকত কথািট এেসেছ তা দু’8কার : 

8থমত. ব?িD সIার বরকত2 এ বরকেতর আছর বা 8ভাব হল - উD ব?িDর 

সােথ যত িকছুরই সংেযাগ রেয়েছ তা বরকতময় হেব2 এ 8কার বরকত নবী ও 

রাসূলগেণর জন? হেয় থােক2 এেত অন? েকউ তােদর অংশীদার হয় না2 এমন িক 

এেত আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী রািদয়াKাz আনzম এর ন?ায় বড় বড় 

সাহাবীরাও নবীগেণর অংশীদার নন2 

নবীগেণর বরকেতর আছর বা 8ভাব �ধু ঐ ব?িDেদর 8িতই স�ািরত হেব 

যারা নবী েয আদেশ�র দাওয়াত িদেয়েছন তার উপর চেলেছন, তার আমেলর অনুসরণ 

কেরেছন, তার িনেদ�শ মান? কেরেছন এবং তার িনেষধ করা বp েথেক িবরত 

েথেকেছন2 এজন?ই রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKােমর সাহাবীগণ যখন অzদ 

যুে; তার িনেদ�শ অমান? করল এবং তার নাফরমানী করল, তখন তার বরকত তােদর 

িদেক স�ািরত হয়িন2 

নবী সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKােমর মৃতু?র পর এ 8কার বরকত স�ািরত 

হওয়ার পথ ব� হেয় িগেয়েছ2 অবশ? তার েদেহর েকান অংশ যিদ তার মৃতু?র পর 

কােরা কােছ িনিUতভােব বত�মান থােক, তেব েসটার কথা আলাদা2 আর সাহাবােদর 

যুগ অিতবািহত হেয় যাবার পর েস িনUয়তাও রিহত হেয় েগেছ2 

ি]তীয়ত. আমল ও অনুসরণ করার বরকত2 এিট ঐ সকল ব?িDর েcেk 

8েযাজ? যােদর আমল রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKােমর সু�াত অনুযায়ী হয়2 

8েত?ক মুসিলম ব?িD আKাহর আেদশ ও িনেষধ যতটুকু অনুসরণ কের ও েমেন েনয়, 

আেদশ ও িনেষধ মান? করার মাধ?েম েস ততটুকু আমেলর বরকত লাভ করেত পাের2 

এজন? ইমাম বুখারী তার সহীহ বুখারী {ে� [৯/৫৬৯] েখজুর গাছ স(েক� 

একিট হাদীস বণ�না কেরেছন যােত এেসেছ- "িনUয়ই এমন িকছু বৃc রেয়েছ যার 
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বরকত মুসিলম ব?িDর বরকেতরই অনুjপ"2 অতএব 8েত?ক মুসিলম ব?িDর জন? 

তার ময�াদা অনুযায়ী বরকত রেয়েছ2  

আর এ বরকত ব?িDসIার বরকত নয়2 এটা িনিUতভােব জানা কথা এবং েকউ 

তা দাবীও কেরিন2 বরং এটা �ধু আমেলরই বরকত2 

আKাহর স_, অনুসারী বাsােদর মেধ? ততটুকু পিরমাণ আমল ও অনুসরেণর 

বরকত রেয়েছ, ঐ বরকেতর যতটুকু চািহদা েমাতােবক কাজ তােদর মেধ? িবদ?মান 

রেয়েছ2 সুতরাং সু�াহ িবষয়ক আেলেমর রেয়েছ ইলেমর বরকত এবং িযিন আKাহর 

িকতােবর হােফজ ও এর সীমােরখা েমেন চেলন, তার মেধ? উD আমেলর ফলাফল 

ijপ বরকত থাকেব2 আর তদনুjপ সকল েcেk তা 8েযাজ?2 

স_কম�শীলগেণর মেধ? সেব�া� পয�ােয়র বরকত ঐ ব?িDরই হেব িযিন ]ীন 

ইসলােমর সবেচেয় েবশী অনুসরণ কেরন, এর ওয়ািজবসমূেহর সব�ািধক সংরcণ 

কেরন এবং হারাম-বpসমূহ েথেক সবেচেয় েবশী দূের থােকন2 

হারাম কাজসমূেহর অেনকEেলা অdর ]ারা অনুিOত হেয় থােক2 বz েলাক অe-

8ত?েeর ]ারা েয হারাম কাজ হেয় থােক তা হেত দূের থােক, অথচ অdেরর ]ারা 

হারাম কাজ কের েবড়ায়, এ ব?াপাের েকান পেরায়া কের না2 

এভােব কুরআন-সু�াহর দলীলসমূেহর মেধ? সাম�স? িবধান হয়2 অতএব 

নবীগেণর মেধ? েয বরকত রেয়েছ তা ঐ বরকেতর অdগ�ত যােত বরকেতর উভয় 

8কার িবদ?মান2 আর তারা ছাড়া অন?ান?েদর েয বরকত েদয়া হেয়েছ তা হল আমল, 

ইলম ও অনুসরেণর বরকত2 ফেল এ বরকেতর আছর ও ফলাফল আপিন আমল ছাড়া 

অন? িকছু ]ারা স�ািরত হেত েদখেবন না, iয়ং েকান ব?িD ]ারাও নয়, আর তার 

অংশ িবেশষ ]ারাও নয়2 

এজন?ই তায়া!ুম শরীয়তস!ত হওয়ার কারণ বণ�নায় উসাইদ ইবন zদাইর 

বেলন, "েহ আবু বকেরর পিরবারবগ�! আপনােদর মেধ?ই আKাহ মানুেষর জন? বরকত 

েঢেল িদেয়েছন"2 এিট ইমাম বুখারী তার সহীহ {ে�র তাফসীর অধ?ােয় বণ�না 

কেরেছন2  

কথািট েয শে/ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসিলেমর কােছ বিণ�ত হেয়েছ তা হল, 

"েহ আবুবকেরর পিরবারবগ�! এটাই আপনােদর 8থম বরকত নয়"2 কথা দু'েটার অথ� 

একই2 আর এটা জানা কথা েয, উসাইদ িকংবা অন? েকউ আবু বকর িকংবা তার 

পিরজেনর কােছ ব?িDসIার বরকত অনুস�ান কেরনিন, েযমন তারা নবী সাKাKাz 

আলাইিহ ওয়া সাKােমর চুল ইত?ািদ ]ারা বরকত অজ�েনর েcেk করেতন2 
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িনUয়ই এ িছল আমল তথা ঈমান, সত?তা 8িতপ�করণ, (]ীেনর) সহায়তা ও 

অনুসরেণরই বরকত2 

 যখন নবী সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKাম জুওয়ায়িরয়া িবনেত আল হােরসেক 

িববাহব�েন আব; কেরন, তখন আেয়শা রািদ-আKাz আনহা েয বরকেতর কথা 

উেKখ কেরিছেলন তা এ 8কার বরকেতরই অdভু�D2 িতিন বেলিছেলন, "iীয় জািতর 

কােছ তার েচেয় েবশী বরকতময় েকান মিহলা আিম েদিখিন"2 হাদীসিট উIম সনেদ 

ইমাম আহমাদ মুসনাদ {ে� ও ইমাম আবু দাউদ সুনান {ে� বণ�না কেরন2 

এ হে7 আমেলর বরকত, েকননা রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKাম 

জুওয়ায়িরয়ােক িববাহ কেরেছন2 ফেল তা িছল তার জািতর বz েলােকর দাসy েথেক 

আযাদীর ও মুিDর কারণ2 

নবী মুহা!াদ সাKাKাz আলাইিহনবী মুহা!াদ সাKাKাz আলাইিহনবী মুহা!াদ সাKাKাz আলাইিহনবী মুহা!াদ সাKাKাz আলাইিহ    ওয়াসাKােমর মাধ?েম ওয়াসাKােমর মাধ?েম ওয়াসাKােমর মাধ?েম ওয়াসাKােমর মাধ?েম 

বরকত অজ�নবরকত অজ�নবরকত অজ�নবরকত অজ�ন    

নবী মুহা!াদ সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKাম ব?িDসIার িদক িদেয় বরকতময় 

িছেলন, Eণাবলীর িদক িদেয় বরকতময় িছেলন, কাজকেম�ও বরকতময় িছেলন2 তাঁর 

ব?িDসIায়, Eণাবলীেত ও কাজকেম� এ বরকত িনিUতjেপ িবরাজমান িছল2 

রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKােমর কিতপয় সাহাবী েথেক এ িবষয়িট 

সাব?J হেয়েছ েয, তারা তাঁর শরীর হেত িবি7� বp েযমন চুল, অযুর পািন, ঘাম 

ইত?ািদ ]ারা বরকত অজ�ন করেতন2 এ িবষেয় সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেম এবং 

হাদীেসর অন?ান? {ে� অেনক িব�; হাদীস এেসেছ2  

আKাহ iীয় রাসূলগণেক যত 8কার বরকত দান কেরেছন ত!েধ? সেব�া� 

বরকত রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর জন? িনধ�ািরত2 তাঁর শরীেরর অe 

8ত?েeর বরকত অন?েদর মােঝ স�ািরত হেত পাের এবং ত]ারা বরকত অজ�ন করা 

জােয়য, েযমন একদল সাহাবী কেরিছেলন2 

আর েয সব Cােনর সােথ তার সংি�Gতা িছল, েযমন েয Cােন িতিন চলােফরা 

কেরেছন িকংবা েযখােন িতিন নামায আদায় কেরেছন অথবা েয ভূিমেত িতিন অবতরণ 

কেরেছন, শরীয়েত এমন েকান দলীল পাওয়া যায়িন যােত এমন ইশারা ও ইিeত 

রেয়েছ েয, রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKােমর শরীেরর বরকত উD Cােন 

স�ািরত হেয় তা বরকতময় হেয়েছ এবং ত]ারা বরকত অজ�ন ৈবধ2 এজন? রাসূল 
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সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKােমর জীব�শায় ও তার মৃতু?র পর তার সাহাবাগণ এ 

কাজ কখেনা কেরনিন2 

অতএব েয পেথ রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKাম চলােফরা কেরেছন অথবা 

েযখােন িতিন অবতরণ কেরেছন তা ]ারা বরকত অজ�ন জােয়য হেব না2 েকননা এ 

কাজ ঐ Cানসমূেহর 8িত স!ান 8দশ�েনর কারণ হেয় দাঁড়ােব, েয Cানসমূেহর 8িত 

স!ান 8দশ�েনর ৈবধতা শরীয়ত আমােদর জন? 8ণয়ন কেরিন2 অিধক� তা িশেক� 

িল� হওয়ার একিট মাধ?েমও পিরণত হেব2 আর েয জািতই তােদর নবীেদর 

�ৃিতিবজিড়ত িচ�সমূেহর অনুসরেণ িল� িছল তারাই িব}াd ও �ংস হেয় েগেছ2 

মা'>র ইবন সুয়াইদ আল-আসাদী বেলন : আমী>ল ম’েমনীন উমার ইবনুল 

খাIােবর সােথ ম�া হেত আমরা মদীনার িদেক রওয়ানা হলাম2 অতঃপর েভার হেল 

িতিন আমােদরেক িনেয় নামায আদায় করেলন2 এরপর িতিন েদখেলন, েলাকজন 

একিট Cােন গমন করেছ2 িতিন িজ�াসা করেলন : এরা েকাথায় যাে7? 

তােক বলা হল : েহ আমী>ল মু'েমনীন! রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKাম 

একিট মাসিজেদ নামায আদায় কেরিছেলন2 তারা েস মাসিজেদ এেস নামায পেড়2 

িতিন বলেলন : "েতামােদর পূব�বত�ী েলােকরা এ ধরেনর কােজর ফেল �ংস 

হেয় িগেয়েছ2 তারা তােদর নবীেদর �ৃিতিবজিড়ত িচ�সমূেহর অনুসরেণ িল� িছল 

এবং এEেলােক তারা উপাসনালয় ও ইবাদােতর Cােন পিরণত কেরিছল2 এ সকল 

মাসিজেদ েকউ নামােযর সময় উপিCত হেল েযন নামায আদায় কের েনয়2 অন?থায় 

েস েযন উD Cানসমূেহ গমেনর ই7া না কের চেল যায়"2 সাঈদ ইবন মানসূর তার 

সুনান {ে�, ইবনু আিব শায়বা মুসা�াফ {ে� (২/৩৭৬) এবং আsালুস (তথা 8াচীন 

ে`ন) এর মুহাি�স মুহা!াদ ইবন ওয়া�?াহ আল-কুরতবী 'িবদআতসমূহ ও তা হেত 

িনেষধকরণ' নামক {ে� (পৃ. ৪১) ঘটনািট িব�; সনেদ বণ�না কেরন2 

এ হে7 েসই খলীফােয় রােশেদর উিD যার স(েক� রাসূল সাKাKাz আলাইিহ 

ওয়াসাKাম বেলেছন, "িনUয়ই আKাহ উমােরর xদেয় ও িজ�ায় (তথা বাকযে�) হক 

8িতভাত কেরেছন"2 ইমাম আহমাদ (২/৯৫) িব�; সনেদ ইবেন উমার রািদ আKাz 

আনz েথেক হাদীসিট বণ�না কেরন2 িতিন ইবেন উমার রািদ আKাz আনz েথেক অন? 

সনেদও (২/৫৩) হাদীসিট বণ�না কেরন2 আবু যর রািদ আKাz আনz েথেক  ইমাম 

আহমাদ (৫/১৪৫), আবু দাউদ (২৯৬২ নং হাদীস) এবং আবু েহারায়রা রািদ আKাz 

আনz েথেক ইমাম আহমাদ (২/৪০১) হাদীসিট বণ�না কেরন2 এছাড়াও আরও অেনেক 

এ হাদীসিট এ সকল সাহাবী ও অন?ান? সাহাবীেদর েথেকও বণ�না কেরন2 
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সেsহ েনই, �ৃিতিবজিড়ত িচ�সমূহ অনুসরেণর ব?াপাের উমার রািদ আKাz 

আনzর উপেরাD বাণী েস হেকরই অdগ�ত যা আKাহ তার িজ�ায় 8িতভাত 

কেরেছন2 আKাহ তার 8িত স�G থাকুন2 

ইবেন ওয়া�?াহ রােহমাzKাহ বেলন (পৃ. ৪৩)  : 

“মােলক ইন আনাস ও মদীনার অন?ান? আেলমগণ ে�াবা ও অzদ ছাড়া এ 

সকল মাসিজদসমূেহ এবং নবী সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKােমর �ৃিতিবজিড়ত এ 

িচ�সমূেহ আগমন করা অপছs করেতন"2  

ইবেন ওয়া�?াহ বেলন : "আিয়!ােয় zদা তথা েহদায়ােতর ইমামjেপ যারা 

পিরিচত, েতামােদর উপর ওয়ািজব তােদর অনুসরণ করা2 পূব�বত�ীেদর েকউ েকউ 

বেলন, এমন অেনক ব?াপার রেয়েছ যা আজ বz েলােকর কােছ স_কম�-jেপ 

8তীয়মান, পূব�বত�ীেদর কােছ তা িছল অন?ায়, ি8য় হবার জন? করা হে7 অথচ তা 

তার উপর ঘৃণার উে ককারী, ৈনকট? লােভর জন? করা হে7 অথচ তা তােক দূের 

িনেcপ কের2 আর 8েত?ক েবদআেতর উপরই েলপেট আেছ েসৗsয� ও আনs"2 

লc? ক>ন ইবেন ওয়া�?ােহর এ সুদৃঢ় উিDর 8িত2 তার মৃতু? হেয়িছেলা িহজরী ২৮৬ 

সােল2 

এ কথার উে�শ? হেলা সালাফ তথা পূব�বত�ী ইমামগণ �ৃিতিবজিড়ত 8াচীন 

Cানসমূহ ]ারা বরকত অজ�নেক অiীকার করেতন2 তারা এEেলা িনেয় িচdা-গেবষণা 

করা এবং বরকত লােভর আশায় এEেলার সােথ স(ক� Cাপন করা সমথ�ন করেতন 

না2 

ইবেন উমার রািদ আKাz আনzমা ছাড়া আর েকউ এ ব?াপাের েখলাফ কেরন 

নাই2 িতিন েস সকল Cানসমূেহর অনুস�ােন ব?াপৃত িছেলন েযখােন রাসূলুKাহ 

সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKাম নামায পেড়েছন2 অতঃপর িতিন েস সকল Cােন নামায 

পেড়ন েযখােন রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKাম নামায আদায় কেরিছেলন2 

অনুjপ অন?ান? েcেkও িতিন এরকম আমল কেরিছেলন2   

ইবেন উমার রািদ আKাz আনz ছাড়া অন? েকান সাহাবী েথেক এটা িব�;ভােব 

বিণ�ত হয়িন েয, তােদর েকউ �ৃিত িবজিড়ত Cানসমূেহ ইবেন উমােরর মতই আমল 

কেরেছন2   

আর ইবেন উমার Cােনর বরকত তালাশ কেরনিন2 িতিন েচেয়িছেলন রাসূলুKাহ 

সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKাম সব�াবCায় যত আমল কেরেছন, 8েত?কিট আমেলর 

পিরপূণ� অনুসরণ করেত2 এমন িক রাসূলুKাহ সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKাম েয 

সকল Cােন নামায পেড়েছন, িতিন তার সব কয়িট Cােন নামায পড়েত েচেয়েছন2 
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িতিন েস সেবর স�ান করেতন এবং জানেতন2 8তীয়মান হয় েয, Cােনর মাধ?েম 

বরকত লােভর উে�েশ? তার এ আমল িছল না, েয রকম পরবত�ীরা মেন কেরেছন, 

বরং পূণ� অনুসরণই উে�শ? িছল2 িতিন িভ� মুহা!াদ েমাJফা সাKাKাz আলাইিহ ওয়া 

সাKােমর আর েকান সাহাবী েস আমল কেরনিন এবং তােত সায়ও েদনিন2 বরং তার 

িপতা �ৃিত িবজিড়ত েস সব Cান অনুস�ান করেত েলাকেদরেক িনেষধ কেরেছন2 

মতেভেদর সময় তার কথা তার েছেলর মেতর উপর সব�স!িত£েম 8াধান? পােব2 

আর সাহাবাগণ কতৃ�ক ইবেন উমার রািদ আKাz আনzমার আমল ত?াগ করার উপর 

তােদর মৈতেক?র েমাকােবলায় এ মতেভদ েধােপ িটেক না2 সেsহ েনই, এ ব?াপাের 

হক ও সিঠক কথা িছল উমার ও অন? সকল সাহাবােদর2 আর এটাই হে7 

অনুসরেণর উপেযাগী এবং মতেভেদর সময় সব�েশষ িস;াd2 আKাহই অিধক 

পির�াত2 

স_ ব?িDবেগ�র ব?িDস_ ব?িDবেগ�র ব?িDস_ ব?িDবেগ�র ব?িDস_ ব?িDবেগ�র ব?িDসIাসIাসIাসIার ]ারা বরকত অজ�নর ]ারা বরকত অজ�নর ]ারা বরকত অজ�নর ]ারা বরকত অজ�ন    

ইতঃপূেব� বলা হেয়েছ েয, ব?িDসIার বরকত �ধু ঐ ব?িDর জন?ই 8েযাজ? হেত 

পাের যােক এ বরকত েদয়ার কথা আKাহ উেKখ কেরেছন2 েযমন নবী ও রাসূলগণ2 

িক� তারা ব?তীত আKাহর অন?ান? স_ বাsাগেণর বরকত হে7 আমেলর 

বরকত2 অথ�া_ এ বরকত তােদর ইলম, আমল ও অনুসরণ েথেক উ�ূত, তােদর 

ব?িDসIা েথেক নয়2 স_কম�শীল ব?িDেদর বরকেতর মেধ? রেয়েছ মানুষেক কল?ােণর 

িদেক আ�ান করা, তােদর জন? েদায়া করা এবং স_ িনয়েত সৃিGর 8িত ইহসান 

করার মাধ?েম উপকার েপ¥ছােনা 8ভৃিত2 

তােদর আমেলর বরকেতর মেধ? রেয়েছ ঐ সব কল?াণ যা আKাহ তােদর কারেণ 

দান কেরেছন এবং তােদর সং¦ার কােজর বরকেত েয শািJ ও ব?াপক আযাব আKাহ 

8িতেরাধ কেরেছন2 েযমন আKাহ বেলন, 
 ﴾Uََها ُمْصِلُحو

ُ
ْهل
َ
>Gَ ٍم

ْ
ُقَر� بُِظل

ْ
  ﴿Gََما َ\Uَ 1َب~َك ِ�ُْهِلَك �ل

“আর আপনার 8ভু এমন নয় েয, িতিন অন?ায়ভােব জনপদ �ংস করেবন অথচ 

তার অিধবাসীরা সংেশাধনকারী"2 [হূদ : ১১৭] 

আর এমন িবrাস করা েয, তােদর ব?িDসIা বরকতময় হওয়ার কারেণ 

বরকেতর উে�েশ? সব�দা তােদরেক `শ� করা, তােদর উি7G পান করা ও তােদর 

হােত চুমু খাওয়া এবং তদনুjপ আমল করা েযেত পাের - মূলত এ ধরেণর িবrাস 

নবীগণ ছাড়া অন?েদর েcেk িনিষ;2 তার কারণ হল : 
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8থমত8থমত8থমত8থমত:::: েকান ব?িDই নবী সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKােমর িনকেট েপ¥ছেত 

পােরনিন2 অতএব বরকেত ও ময�াদায় িকভােব িতিন তাঁর সমকc হেবন? 

ি]তীয়তি]তীয়তি]তীয়তি]তীয়ত::::    এমন েকান শরয়ী দলীল পাওয়া যায়িন য]ারা 8মািণত হয় েয, নবী 

সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKাম ছাড়া অন?রাও শারীিরক অe8ত?e ]ারা বরকত 

অজ�েনর েcেk তাঁর সমকc2 অতএব এ িবষয়িট তাঁর অন?ান? ৈবিশেG?র মতই তাঁর 

সােথই সুিনিদ�G2 

তৃতীয়তৃতীয়তৃতীয়তৃতীয়তততত::::    অলী হওয়ার িদক িদেয় নবী সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর উপর 

অন?েদরেক িকয়াস করার আেলাচনায় ইমাম শােতবী রােহমাzKাহ তার আলই‘েতসাম 

{ে� (খ. ২, পৃ. ৬-৭) বেলন, "এ (িকয়ােসর) েcেk একিট িনিUত (ভােষ?র িদক 

েথেক) শিDশালী দলীল আমােদর িবেরািধতা করেছ, যা উD িকয়াস বাJবায়েনর 

অdরায়2 আর তা হল, নবী সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর মৃতু?র পর তাঁর েকান 

খলীফার ব?াপাের েকান সাহাবার পc েথেকই এমন িকছু ঘেটিন2 েকননা নবী 

সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKাম উ!ােতর মেধ? তাঁর পর আবু বকর রািদ আKাz 

আনzর চাইেত উIম কাউেক েরেখ যানিন, অতএব িতিনই িছেলন তাঁর খলীফা2 অথচ 

তার ]ারা (বরকত লােভর) ঐ সব িকছুই করা হয়িন2 আর উমার রািদ আKাz আনz 

]ারাও করা হয়িন, অথচ িতিন িছেলন আবু বকেরর পর উ!ােতর সেব�াIম ব?িD2 

অনুjপভােব উসমান, আলী ও সকল সাহাবােদর কােরা ]ারাই বরকত লােভর েকান 

ঘটনা সংঘিটত হয়িন, উ!ােতর মেধ? যােদর েচেয় উIম েকউ েনই2 তদুপির জানা 

িব�; প�ায় তােদর কােরা েcেkই এটা সাব?J হয়িন েয, বরকত অজ�েন 8ত?াশী 

েকান ব?িD উপেরাD িকংবা অনুjপ েকান প�ায় তােদর কােরা ]ারা বরকত লােভর 

8য়াস েপেয়েছন12 বরং তারা এ সকল সাহাবােদর েcেk েস সব আমল, কথা ও 

সীরােতর অনুসরেণর মেধ? সীমাব; েথেকেছন েযEেলােত তারা রাসূল সাKাKাz 

আলাইিহ ওয়া সাKােমরই অনুসরণ কেরিছেলন2 মূলত এ িছল উD িজিনষসমূহ 

পিরহােরর ব?াপাের তােদর ইজমা তথা সব�স!ত মত"2 

অনুjপভােব হাসান ও zসাইন রািদয়াKাz আনzমা এবং ফােতমা রািদয়াKাz 

আনহার েcেkও তারা উD আমল কেরনিন2 

সুতরাং ব?িDসIার বরকত বীয� ]ারা Cানাdিরত হয় না2 চরমপি� িশয়া ও 

তােদর অনুসারী অন?ান? েমাকােKদরাই এ ছাড়া িভ� মত েপাষণ কের থােক2 

চতুথ�তচতুথ�তচতুথ�তচতুথ�ত:::: সা�ুয যারােয়’ তথা হারােম িল� হওয়ার পথ >; করা শরীয়েতর 

একিট বড় মূলনীিত2 এ ব?াপাের আল-কুরআেনর িবিভ� Cােন দলীল রেয়েছ2 আর 
                                                 
1  এখােন িতিন শরীেরর ঘাম, চুল ও অযুর পািন ইত?ািদ ]ারা বরকত অজ�ন বুিঝেয়েছন।  
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সু�ােহও এ স(েক� বz িব�; দলীল রেয়েছ, যা একশেতর কাছাকািছ েপ¥ছেব2 

স�বত এ কারেণই স_ ব?িDবেগ�র ব?িDসIা ]ারা বরকত লােভর ব?াপারিট 

ধারাবািহকতা পায়িন2 বরং তা নবীেদর সােথই খাস িছল2 

প�মতপ�মতপ�মতপ�মত:::: নবী সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKাম ছাড়া অন? কােরা ]ারা এ ধরেনর 

বরকত অজ�েনর কাজিট সািধত হেল তা ঐ ব?িDেক েফতনা েথেক মুD থাকার িকংবা 

ত]ারা আ§8সাদ লাভ েথেক মুD থাকার েকান িনরাপIা েদয় না2 ফেল এ ]ারা েস 

ব?িD েগৗরব, অহংকার, েলাক েদখােনা ও আ§8শংসায় ব?াপৃত হেয় েযেত পাের2 এ 

সবই অdর ]ারা কৃত হারাম কাজসমূেহর অdভু�D2 

﴾পিরে7দপিরে7দপিরে7দপিরে7দ﴿    

 ‘আল-মাফাহীম' নামক {ে�র েলখক নবী সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর 

ব?িDসIা িকংবা েকান অe 8ত?e ]ারা বরকত অজ�েনর ব?াপাের হাদীস ও আছার 

বণ�না করার পর ১৫৬ পৃOায় বেলন : "এ আছার ও হাদীসEেলার েমা�াকথা হেলা নবী 

সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর মাধ?েম, তার িচ�সমূেহর মাধ?েম ও তার সােথ 

স(িক�ত সকল িকছুর মাধ?েম বরকত অজ�ন সু�ােত মারফুআ' এবং শরীয়তস!ত 

8শংিসত প�া"2  

আিম বিল, এ কথার মেধ? অ`Gতা রেয়েছ2 িনরীcণ না করা এবং হাদীেসর 

উিDসমূহ িনেয় িচdা গেবষণা না করাই এর কারণ2 েকননা 'আল মাফাহীম' {�কার 

নবী সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর ব?িDসIা িকংবা শরীর েথেক িবি7� অংশ ]ারা 

বরকত অজ�ন এবং েয সকল Cােন িতিন নামায পেড়েছন িকংবা বেসেছন েস সব 

�ৃিতিবজিড়ত Cানসমূহ ]ারা বরকত অজ�েনর মেধ? েকান পাথ�ক? িনjপণ কেরনিন2 

বরকত অজ�েনর 8থম িবষয়িট- েযমন ইতঃপূেব� বিণ�ত হেয়েছ- নবী মুহা!াদ 

সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর উপিCিতেতই করা হেয়েছ এবং িতিন তা অনুেমাদনও 

কেরেছন2 অতএব তা সু�াত ও শরীয়তস!ত2 

িক� ি]তীয় িবষয়িট তথা �ৃিতিবজিড়ত Cানসমূহ ]ারা বরকত অজ�ন 

শরীয়তস!ত নয়2 এজন?ই 'আল মাফাহীম' {�কার এমন েকান দলীল িনেয় আসেত 

পােরনিন য]ারা "মারফু' সু�াত" বেল িতিন েয দাবী তুেলেছন তার সত?তা 8িতপ� 

হয়2 এ বDব? মূলত পৃথক বpসমূেহর মেধ? পাথ�ক? িনjপণ না করা এবং মুহাে�ক 

উলামােদর পথ পিরত?াগ করারই শািমল2 
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�ৃিত িবজিড়ত Cানসমূহ ]ারা বরকত অজ�ন েয শরীয়তস!ত নয়, বরং তা নব-

আিব¦ৃত আমল, েস ব?াপাের  8মাণ বহনকারী িবষেয়র মেধ? রেয়েছ :  

8থমত8থমত8থমত8থমত:::: রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর যুেগ বরকত অজ�েনর এ 

8কারিট িছল না2 এ িবষেয় িব�;, উIম ও দুব�ল েকান সনেদই সিঠকভােব েকান 

িকছুই বিণ�ত হয়িন2 েকননা এমন েকান বণ�না েনই েয, রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়া 

সাKােমর যুেগ তাঁর িচ� সnিলত েকান Cােনর মাধ?েম েকউ বরকত অজ�ন কেরেছন2 

অতএব এ ধরেনর বণ�নার কায�কারণ যেথG পিরমােণ থাকা সে¨ও এবং এর েচেয় 

কম E>yপূণ� িবষয় বণ�নার িহ!ত থাকা সে¨ও যখন তা বিণ�ত হয়িন, জানা েগল েয, 

তা নবী সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর যমানায় িছল না2 আর এমন ধরেনর িবষেয় 

নতুন িকছু সৃিG করা িবদ‘আত2 8েত?ক িবদ'আতই }Gতা2 িবদ'আত েথেক িনেষধ 

করা এবং তার িবেরািধতা করা ওয়ািজব2 

খিলফােয় রািশদ উমার রািদ আKাz আনz এ কাজ েথেক ও �ৃিত িচ� িবজিড়ত 

Cান তালাশ করা েথেক িনেষধ করার 8িতই িদক িনেদ�শনা িদেয়েছন, যা ইিতপূেব� 

মা'jর ই©ন সুয়াইদ আল আসাদীর বণ�নায় এেসেছ2 

ি]তীয়তি]তীয়তি]তীয়তি]তীয়ত:::: নবী ও রাসূলগেণর ব?িDসIার বরকত ভূ-Cােনর 8িত স�ািরত হয় 

না2 অন?থায় এ িবষয়িট অবধািরত হেয় যােব েয, তারা েয সকল Cান মািড়েয়েছন 

িকংবা েয Cােন বেসেছন অথবা েয Cান িদেয় তারা অিত£ম কেরেছন, েস সব Cােনর 

বরকত অনুস�ান কের তা ]ারা বরকত অজ�ন করা যােব2 আর সেsহাতীতভােব 

েযেহতু এ ব?াপারিট বািতল, অতএব এ ]ারা যা অবধািরত হল তাও বািতল বেল গণ?2 

তৃতীয়ততৃতীয়ততৃতীয়ততৃতীয়ত:::: Cােনর মাধ?েম বরকত অজ�েনর অেªষা আমােদর নবী মুহা!াদ 

সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর পূেব�কার সকল নবীেদর সু�ােতর েখলাফ2 েকননা 

তারা তােদর পূব�বত�ী নবীেদর িচ� সnিলত Cান অনুস�ান কেরনিন এবং তা করেত 

িনেদ�শও েদনিন2 এর িবপরীত যা িকছুই হেয়েছ, তা পরবত�ী েলােকরাই - যারা এমন 

কাজ করেতা যার িনেদ�শ তােদরেক েদয়া হয়িন - তােদর নবীেদর পর উ�াবন কেরেছ, 

যখন শরয়ী িবধান েমেন চলা তােদর পেc কিঠন হেয় পেড়িছল2 ফেল তারা িচ� 

সnিলত Cান ]ারা িবদ'আতী প�ায় বরকত অজ�েনর মাধ?েম পােপর cমা8াি� ও 

অিধক হাের পুণ? অজ�েনর 8িত আ{হী হেয় পেড়2 এজন?ই উমার রািদ আKাz আনz 

বেলন, "েতামােদর পূব�বত�ী েলােকরা এরকম কােজর ফেলই �ংস হেয় িগেয়েছ2 তারা 

তােদর নবীগেণর �ৃিত িবজিড়ত িচ�সমূেহর অনুসরণ করত"2 ইিতপূেব� এ হাদীসিট 

েকাথায় েকাথায় সংকিলত হেয়েছ তা বণ�না করা হেয়েছ2 



 

 

16

চতুথ�তচতুথ�তচতুথ�তচতুথ�ত:::: েকান Cােন সাব�cিণক ইবাদােত মশEল থাকার মাধ?েমই �ধু েস Cান 

বরকতময় হেত পাের2 আর ইবাদােত মশEল থাকাটাই মূলত েস Cােন আKাহর 

বরকত েদয়ার কারণ2 এজন?ই মাসিজদসমূহ বরকতময়2 ইবাদাত না হেল এ 

Cানসমূেহর বরকত আর থােক না2 

এর একিট উদাহরণ হল : েয সমJ মাসিজদ কুফুরী শিDর কুিcগত হেয়েছ 

এবং তারা েসEেলােক িগজ�ায় jপাdিরত কেরেছ, েসEেলা েথেক মাসিজেদর ঐ 

বরকত চেল িগেয়েছ, ইবাদাত কম� স(াদনকােল েয বরকত েসEেলােত িবদ?মান 

িছল2 িক� েসখােন িশক�ী কায� স(াদন হওয়ার পর এবং ইসলামী শরীয়ত ছাড়া অন? 

িনয়েম তােত ইবাদাত হওয়ার পর েসখানকার বরকত চেল যায়2 এ ব?াপাের েকান 

িবতক� ও িববােদ িল� হওয়ার েকান অবকাশই েনই2 

প�মতপ�মতপ�মতপ�মত:::: �ৃিত িবজিড়ত Cান ]ারা বরকত অজ�েনর িবষয়িট েস Cানেক পিবk 

বেল সাব?Jকরণ ও েস সমJ Cােন (িবেশষ িবেশষ উে�শ? হািসেলর মত) িবrাস 

করার ন?ায় আরও বড় ভয়াবহ }ািdেত িল� হওয়ার মাধ?ম2 এেত অবাক হওয়ার িকছু 

েনই2 েকননা ঐিতহািসকগণ ইসমাইল আলাইিহ« সালােমর সdানেদর স(েক� বেলন 

: "ম�া তােদর জন? সংকীণ� হেয় েগল2 আর তােদর মেধ? যু;-িব{হ ঘটল এবং 

শ¬তা সৃিG হল2 তারা এেক অন?েক েবর কের িদল2 অতঃপর তারা িবিভ� েদেশ 

জীিবকার স�ােন ছিড়েয় পড়ল2 আর যা তােদরেক 8িতমা ও পাথর পূজার িদেক েঠেল 

িদেয়িছল তা হল - হারােমর 8িত স!ান 8দশ�নােথ� এবং ম�ার 8িত ভালবাসা 

েপাষেণর কারেণ 8েত?ক মুসািফরই তার সােথ হারােমর েকান একিট পাথর না িনেয় 

ম�া েথেক সফর করত না"22 

আর যার ৈবিশG? এমন - তা িনিষ; হওয়ার অিধক উপেযাগী2 েকননা 

শরীয়তস!ত নয় এমন িবষেয়র িদেক েয মাধ?ম ধািবত কের, েস মাধ?মিটও শরীয়ত-

অসমিথ�ত, েযন উD কােজর ]ার >; হয় এবং মাধ?মিটর মূেলাে7দ ঘেট2 

আরবী কিব বেলন : 

“িনUয়ই সালমা ও তার 8িতেবিশনী েথেক সালামাত তথা িনরাপIা লােভর 

উপায় হল— েস েযন তার উপত?কায় আগমনকারী েকান ব?িDর কােছ গমন না 

কের”2 

ষOতষOতষOতষOত:::: (রাসূেলর সােথ স(ৃD) বরকেতর েয দু’ 8কার আজ আমােদর কােছ 

অবিশG রেয়েছ, তার মাধ?েমই রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKােমর 8িত স!ান 

                                                 
2 েদখুন, আল-আসনাম পৃ. ৬2 তেব আিম দলীল েনয়ার জন? এ উ;ৃিত েপশ কিরিন, বরং তােদর অবCা স(েক� যা বলা 

হেয়েছ তা বণ�নার জন?2 
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8দশ�ন, তার েথেক বরকত লােভর 8ত?াশা ও তা যাচাই-বাছাইেয়র কাজ সািধত হেত 

পাের 2 আর েস বরকত হল তােক অনুসরেণর (মাধ?েম অিজ�ত) বরকত, তার সু�াত 

অনুযায়ী আমেলর বরকত, তার সু�ােতর যারা শ¬ ও শরীয়েতর িনেদ�েশর যারা 

িবেরািধতাকারী এবং েয সব মুনািফক মানুষেক েফতনায় িল� কের ও িব}াd কের 

তােদর িব>ে; িজহােদর (মাধ?েম অিজ�ত) বরকত2 এর 8িতই তােবয়ীন ও সিঠক 

পেথর িদশা-দানকারী ইমামগণ 8মুখ সালােফ সােলহীন উ_সাহ 8দান কেরেছন যারা 

রাসূলুKাহ সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKামেক সিত?কারভােব মহ®ত কেরেছন2 অতঃপর 

তােক অনুসরেণর ততটুকু বরকত তােদর অিজ�ত হেয়েছ যতটুকু আKাহ ম�ুর 

কেরেছন2 এত]?তীত �ৃিতিচ� িবজিড়ত Cান ]ারা বরকত অজ�ন তারা পিরত?াগ 

কেরেছন2 অতএব বুঝা েগল েয, েয কাজিট তারা পিরত?াগ কেরিছেলন েসিট তােদর 

মােঝ পিরিচত িছল না, আর শরীয়তস!তও িছল না2 

েহদায়াত ও আKাহর প েথেক তাওফীক 8ত?াশীর জন? এ িবষয়Eেলার মেধ? 

পয�া� উপাদান রেয়েছ2 আর সিঠক কথা ও কােজ আ{হী ব?িDর জন? রেয়েছ যেথG 

উপকরণ2 িনUয়ই হক তথা সত?-ই অনুসৃত হওয়ার সব�ািধক উপেযাগী2 সমJ 8শংসা 

আKাহর জন? িযিন স_কম�সমূেহর তাওফীকদাতা2 

‘আলমাফাহীম' {�কার ১৫৬ পৃOায় বেলন : 

“কুরআন-হাদীেসর েয সকল দলীল আমরা বণ�না কেরিছ তা ]ারা ঐ ব?িDর 

অসত?তা `G হেয় উেঠ, েয ধারণা কের - ইবেন উমার ছাড়া আর েকান সাহাবী এ 

কােজর 8িত E>y েদনিন এবং রাসূলুKাহ সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKােমর আর 

েকান সাহাবী ইবেন উমােরর সমথ�েন অনুjপ আমল কেরনিন2  

এটা হল মূখ�তা িকংবা িমথ?াবািদতা অথবা সংি�G িবষেয় ধু¯জাল সৃিG করা2 

েকননা ইবেন উমার ছাড়াও আরও অেনেক এ আমল কেরেছন এবং ত_8িত 

E>yও আেরাপ কেরেছন2 তােদর মেধ? রেয়েছন : েখালাফােয় রােশদীন রািদ আKাz 

আনzম. উে! সালামাহ, খােলদ ই© ন ওয়ালীদ, ওয়ািসলা ই© ন আলআসকা', সালামা 

ই© ন আকওয়া', আনাস ইবন মােলক, উে! সুলাইম, উসাইদ ইবন zদাইর3, সাওয়াদ 

ই© ন গািযয়া, সাওয়াদ ইবন আমর, আবদুKাহ ইবন সালাম, আবু মূসা, আবদুKাহ ইবন 

যুবাইর, নবী সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKােমর আযাদকৃত দাস সাফীনাহ, উে! 

সালামার খােদম সাররা, মােলক ইবন িসনান, আসমা িবনেত আবু বকর, আবু মাহযুরা, 

মােলক ইবন আনাস এবং মদীনাবাসী তার অেনক মাশােয়খ েযমন সাঈদ ইবনুল 

মুসাইেয়ব, ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ"2  
                                                 
3 এখােন খুদাইর িলখা িছল2 আিম তা �; কের িদলাম2 
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সাহাবা ও তােবয়ীনেদর 8িত স(িক�ত কের েয িববরণ এখােন েপশ করা হল 

েস ব?াপাের আমার বDব? দীঘ�ািয়ত না কেরই আিম বলেবা, এখােন কেয়কিট িবষয় 

রেয়েছ : 

একএকএকএক.... ইবেন উমার একাই �ৃিতিচ� সnিলত Cােনর মাধ?েম বরকত অজ�েনর 

ব?াপাের E>yােরাপ কেরেছন বেল বDব? েপশকারীর 8িত 'আলমাফাহীম' {�কার 

িমথ?াচার, মূখ�তা ও ধু¯জাল সৃিGর েয অপবাদ িদেয়েছন তা অতীব মs ও িনsনীয়2 

েকননা হাদীস, িফ° হ ও ]ীেনর বড় বড় েয সকল ইমামগণ ইবেন উমার 

এককভােব উD আমল কেরেছন বেল বDব? েপশ কেরেছন, এটা ভাবা যায় না েয, 

তােদর কিনOরা তােদরেক এ ব?াপাের িমথ?াবাদী সাব?J কেরেছ2  

দুইদুইদুইদুই.... (আলমাফাহীম {�কােরর) এ বDব?ই বরং অ�তা ও মূখ�তার 8িত 

স(িক�ত হওয়ার অিধক উপেযাগী2 েকননা ব?িDসIার বরকত ও �ৃিতিচ� সnিলত 

Cােনর মেধ? েয ব?িD পাথ�ক? িনjপণ কের না, তার কথা 8ত?াখ?ান করাই অিধক 

যুিDযুD2 

িতনিতনিতনিতন,,,, যারা এ সকল সাহাবাগেণর নাম উেKখ কেরেছন, তারা তােদর েথেক 

এটাই বণ�না কেরেছন েয, রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর মৃতু?র পর তারা 

তার েদেহর েয সব িচ� বত�মান িছল তা ]ারা এবং তার ঘাম, জু®া ও চাদর 8ভৃিত 

]ারা বরকত অজ�ন কেরেছন, যিদ এ বণ�না �; হেয় থােক2 অন?থায় তাহকীক করেল 

েদখা যােব, এ িবষেয় সামান? িকছু ছাড়া আর িব�; িকছুই পাওয়া যায় না2 

সুতরাং িযিন (পূেব�াD িবষয় দু'িটর মেধ?) পাথ�ক? কেরেছন, তােক িমথ?াবাদী বলা 

যােব না2 বরং এটাই িব�; দৃিGভিe এবং শিDশালী কথা2 পcাdের েয ব?িD �ানেক 

পিরমাপ কের েদেখিন এবং সবেচেয় কম দূরদৃিGস(� ও কম জানা েলােকর সমকc 

হেয়ও তুG েথেকেছ, �ানবানেদর কােছ তার কথার েকান মূল?ই েনই2 

আলমাফাহীম {�কােরর এ অ� েগাঁড়ামী ]ারা েস সব েলাক 8তািরত হেব যারা 

তার 8িত সুধারণা রােখ এবং তার ইলেমর উপর ভরসা রােখ2 িকয়ামেতর িদন 

তােদর হেব কিঠন অবCা2 আKাহ বেলন: 
يَن �يMبَُعو�﴾  ِ

M
N� ِمَن �ت~ِبُعو�يَن  ِ

M
N� 

َ
> M	ََي 

ْ
l6ِ﴿ 

“যখন অনুসৃতগণ অনুসারীেদর দািয়y অiীকার করেব"2 [সূরা আল-বাকারা : 

১৬৬]  

‘আলমাফাহীম' {�কার ইবেন উমার ছাড়া রাসূলুKাহ সাKাKাz আলাইিহ ওয়া 

সাKােমর অন? েকান সাহাবী েথেক সহীহ িকংবা উIম সনেদ এটা বণ�না করেত 

পারেবন না েয, িতিন �ৃিত িবজিড়ত Cান ]ারা বরকত অজ�ন কেরেছন2 
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চারচারচারচার.... মদীনার ইমাম ও আেলম ইমাম মােলেকর সােথ উD বরকত অজ�েনর েয 

স(ক� Cাপন করা হেয়েছ তা �; নয়2 েকননা মােলক রািহমাzKাহ �ৃিতিচ� সnিলত 

Cান অনুস�ান করেত িনেষধ করেতন2 বরং  িতিন মদীনার বড় বড় তােবয়ীন েথেক 

তা বণ�না কেরেছন2 আর মােলেকর সাথীেদর {ে� এ িবষেয় অেনক সু`G বDব? 

রেয়েছ2 

তXেধ? ে`েনর মুহাি�স ইবেন ওয়া�?াহ iীয় "েবদআ'ত ও তা েথেক 

িনেষধকরণ" নামক {ে�র ৪৩ পৃOায় বেলন : "মােলক ই© ন আনাস ও মদীনার 

অপরাপর আেলমগণ উD মাসিজদসমূেহ আসা অপছs করেতন2 অথচ েস সবই িছল 

নবী সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKােমরই �ৃিতিচ�, একমাk ে�াবা ও অzদ ছাড়া"2  

সুতরাং ইমাম মােলেকর মাযহােবর 8িত িযিন স(িক�ত, েকন এ 

মাসােয়লEেলােত িতিন মােলকী হেত পারেলন না, হেত পারেলন না সালাফী? েযমন 

িছেলন ইমাম মােলক (আKাহ তােক 8শJ রহমাত িদেয় ক>ণা ক>ন)2 

পিরে7দপিরে7দপিরে7দপিরে7দ    

সালাফ ও সালািফয়ােতর 8িত সসালাফ ও সালািফয়ােতর 8িত সসালাফ ও সালািফয়ােতর 8িত সসালাফ ও সালািফয়ােতর 8িত স((((িক�ত হওয়ার অথ�িক�ত হওয়ার অথ�িক�ত হওয়ার অথ�িক�ত হওয়ার অথ�    

মুসলমানগণ দু'8কার :  

একদল হল সালােফ সােলহীেনর অনুসারী2  

আেরক দল হল পরবত�ী যুেগর েলাকেদর সমেঝর অনুসারী2 এেদরেক 8ায়ই 

িবদ'আেত িল� হেত েদখা যায়2 েকননা যারা ইলম ও আমল এবং সমঝ ও 

েবাঝাপড়ার েcেk সালােফ সােলহীেনর তরীকা পছs কের না, এর অিনবায� 

পিরণিতেত তারা িবদ'আেত আ£াd হন এবং পিরেশেষ িবদ'আতী বেল পিরিচত হন2 

আর সালেফ সােলহীন হেলন : উIম যুেগর আেলম ব?িDবগ�2 তােদর স!ুখ 

সারীেত ও অ{ভােগ রেয়েছন রাসূলুKাহ সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর সাহাবীগণ- 

আKাহ যােদর 8শংসা কেরেছন iীয় বাণী ]ারা : 
 
َ َ
m �ُ� Mِشد

َ
يَن َمَعُه < ِ

M
N�Gَ ِMهللا� 

ُ
ٌد 1َُسو� Mَم#ُ﴿  ﴾

ً
د� Mُسج 

ً
عا
M
ا1ِ 1َُ�َاُ� بَيْنَُهْم تََر�ُهْم 1ُك Mف

ُ
ك
ْ
  �ل

“মুহা!াদ আKাহর রাসূল2 তার সহচরগণ কািফরেদর 8িত কেঠার এবং 

িনেজেদর মেধ? পর`েরর 8িত সহানুভূিতশীল2 তুিম তােদরেক >কু ও েসজদায় 

অবনত েদখেব"2 [সূরা ফাতহ : ২৯] 
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আর রাসূলুKাহ সাKাKাz আলাইিহ ওয়া সাKাম iয়ং তােদর 8শংসা কেরেছন এ 

কথা বেল েয, "সেব�াIম েলাক হল আমার যুেগর েলােকরা, অতঃপর তােদর পরবত�ী 

েলােকরা, এরপর ত_পরবত�ী যুেগর েলােকরা..."2 

সমJ সাহাবােদর 8শংসায় এবং তােদর চলার প;িত অনুসরেণর ব?াপাের iয়ং 

সাহাবাগণ এবং তােদর সিঠক অনুসারীেদরও এেকর পর এক বDব? এেসেছ2 

ইবন মাসউদ রািদ আKাz আনz বেলন : "েতামােদর েকউ যিদ কােরা আদশ� 

অনুসরণ করেত চায়, েস েযন মুহা!াদ সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর সাহাবােদর 

আদশ� অনুসরণ কের2 েকননা তারা এ উ!ােতর মেধ? সবেচেয় পুণ?ময় xদয় ও গভীর 

�ােনর অিধকারী, েয সমJ ব?াপাের তােদর �ান েনই েস সমJ ব?াপাের বDব? েদয়ার 

8বণতা তােদর মেধ? েনই বলেলই চেল, অনুjপভােব তারা সব�ািধক সিঠক 

েহদায়ােতর উপর এবং (আমেলর িদক েথেক) সেব�াIম অবCায় িছেলন2 তারা এমন 

একদল েলাক যােদরেক আKাহ তাঁর নবীর সাহচেয�র জন? এবং তাঁর ]ীন কােয়েমর 

জন? মেনানীত কেরেছন2 সুতরাং তােদর ময�াদা স(েক� জানুন এবং তােদরেক পেদ 

পেদ অনুসরণ ক>ন2 েকননা তারাই িছেলন সরল সিঠক েহদােয়েতর উপর"2 

এ িবষয়িট আহেল সু�ােতর সবার সব�স!ত মত2 এ ব?াপাের েকান মতিবেরাধ 

েনই2 অতএব তারা যখন এমন িবশাল ময�াদার অিধকারী িছেলন, তখন এেত আUয� 

হওয়ার িকছু েনই েয, মুসিলম ব?িD আল কুরআন ও সু�াহ বুঝা, িবে�ষণ ও 

তদনুযায়ী আমেলর েcেk তােদর অনুসৃত নীিতর সােথ স(িক�ত হেত েগৗরবেবাধ 

করেব2 

মুসিলম উ!ার িব}াd 8েত?ক িফরকাই সালােফ সােলহীন কুরআন ও হাদীসেক 

েযভােব বুেঝেছন তার িবপরীত বুঝ িনেয় কুরআন-হাদীেসর দলীল িনজ িনজ মত ও 

উে�েশ?র সমথ�েন 8মাণ িহসােব েপশ করেছ2 এ ব?াপাের বাড়াবািড় কের তারা এেক 

অপরেক কািফর বলেছ এবং আKাহর িকতােবর একাংশ িদেয় অন? অংেশর উপর 

আঘাত হানেছ2 8েত?ক িফরকার দাবী অনুযায়ী এসব িকছুই তারা কুরআন-হাদীসেক 

েয েযভােব বুঝেছ েসভােব করেছ2 ফেল িব}াd 8েত?ক িফরকাই বলেছ েয, আমরা 

কুরআন ও সু�াহ অনুযায়ী আমল কির2 এেত দুব�ল দৃিGস(� ও কম ইলেমর 

অিধকারী েলাকেদর কােছ িবষয়িট অ`G হেয় েগল2 

এসব িব}ািdকর দাবী ও কথা েথেক েবর হবার উপায় হল সেব�াIম যুেগর 

নীিতর অনুসরণ2 েস যুেগর েলােকরা কুরআন-সু�ােহর বDব? েথেক যা বুেঝেছন তাই 

হক ও সত?, আর যা তারা বুেঝনিন এবং আমলও কেরনিন তা সত? ও সিঠক নয়2 
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আর অনুjপভােব সাহাবােয় েকরাম রািদ আKাz আনzম েথেক যারা �ান 

আহরণ কেরেছন, তারা সুsরভােব তােদরেক অনুসরণ কেরেছন2 অতএব েয-ই আল-

কুরআন ও সু�াহ বুঝার েcেk সাহাবােদর এ নীিতর অনুসরণ কেরেছ এবং নবী 

সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKাম েথেক বিণ�ত তােদর েযসব েরওয়ােয়ত িব�;, তা {হণ 

কের আর িনেরট বুি;িভিIক মতামত ও নব উ�ািবত সমঝ ত?াগ কের, েস-ই সালাফী 

িহসােব পিরিচত হেব2 আর েয েস রকম হেত পারেব না, েস খালাফী ও িবদ'আতী 

বেল গণ? হেব2 

এ িবষয়িট 8িতিOত হওয়ার পর জানা দরকার েয, 8েত?কিট ইলমী মাসআলা 

িতনিট অবCা েথেক মুD নয় :  

এক এক এক এক :::: এ মাসআলার অনুকূেল সাহাবা ও তােদর অনুসারীবৃs বDব? েরেখেছন 

এবং তােদর সকেলই েস অনুযায়ী আমল কেরেছন, িকংবা িকছুসংখ?ক েস অনুযায়ী 

আমল করেছন এবং অন? েকউ তার িবেরািধতা কেরনিন2 

দুই দুই দুই দুই :::: িকছুসংখ?ক সাহাবা েস অনুযায়ী আমল কেরেছন, তেব অিধকাংশ সাহাবা 

মাসআলািটেত তােদর েখলাফ কেরেছন2 

িতন িতন িতন িতন :::: উD মাসআলা অনুযায়ী তােদর েকউ আমল কেরনিন2 

 

অতএব এ হল েমাট িতন 8কার :  

8থম 8কার8থম 8কার8থম 8কার8থম 8কার,,,, যােত সকল সাহাবা মাসআলা অনুযায়ী আমল কেরেছন, অথবা 

েকউ েকউ কেরেছন তেব অন? েকউ িবেরািধতা কেরেছন বেল জানা যায়িন, 

সেsহাতীতভােব তা এমন সু�াত যার অনুসরণ করা যায় এবং যা পুেরাপুির `G 

নীিত, সরল পথ ও সু`G 8মাণ2 অতএব উD মাসআলায় তােদর িবেরািধতা করা 

কােরা জন?ই জােয়য েনই2 আকীদা ও ইবাদােতর েcেk এর উদাহরণ অেনক এবং 

এত অিধক েয, তা উেKেখর 8েয়াজন েনই2 

ি]তীয় 8কার হল যােত কিতপয় সাহাবা উD মাসআলা অনুযায়ী আমল কেরেছন 

এবং অিধকাংশ সাহাবা তােদর েখলাফ কেরেছন2 েকননা i±সংখ?ক সাহাবা েয মত 

এখিতয়ার কেরেছন এবং েযjপ আমল কেরেছন, অিধকাংশ সাহাবা তা িভ� অন? 

মতেক 8াধান? িদেয়েছন ও অন?jপ আমল কেরেছন2 ইমাম শােতবী 'আল মুয়ািফকাত 

ফী উসুলুশ শরীয়া' {ে� (খ. ৩, পৃ. ৫৭) অিধকাংশ সাহাবার অনুসরণ ওয়ািজব হওয়ার 

8সেe বেলন : "উD িভ� আমলই (তথা অিধকাংশ সাহাবার আমলই) অনুসৃত সু�াত 

এবং সরল পথ2 অন?িদেক েয কাজিট অ± সংখ?ক ব?তীত আর েকউ কেরিন, েস 
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কাজিটর ব?াপাের এবং েস অনুযায়ী আমেলর ব?াপাের িনিUত হওয়া 8েয়াজন2 আর যা 

অিধক ব?াপক ও অিধকাংেশর আমল, তা-ই সব�দা করা উিচত2 

েকননা এ i±সংখ?েকর িবেরািধতা কের পূব�বত�ীগণ কতৃ�ক সব�দা িভ� আমল 

হয়ত শরয়ী েকান কারেণ সািধত হেয়েছ, িকংবা শরয়ী কারণ ছাড়া অন? েকান কারেণ2 

িক� i±সংখ?েকর িবপরীত তােদর এ আমল শরয়ী কারণ ছাড়া অন? কারেণ 

হওয়ার ব?াপারিট িঠক নয়2 বরং অবশ?ই তা হেয়েছ শরয়ী েকান কারেণ, যার িভিIেত 

তারা আমল করার 8য়াস েপেয়েছন2 আর এ িবষয়িট যখন সাব?J হেয় েগল, তখন 

i±সংখ?েকর মতানুযায়ী আমল করার ব?াপারিট উD শরয়ী কারণিটর িবেরাধী বেল 

গণ? হেব - যার িভিIেত অিধকাংশ সাহাবাগণ িচdাভাবনা কের আমল কেরেছন2 

যিদও তা 8কৃতপেc িবেরাধী না হেয় থােক2 অতএব তারা যা িনেয় িচdাভাবনা 

কেরেছন তা িনেয় িচdাভাবনা করা ও েয আমল তারা সব�দা কেরেছন তদনুjপ আমল 

করা জ>রী"42  

এরপর িতিন বেলন (খ. ৭০, পৃ. ৭১)  : 

‘এজন? আমলকারীর উিচত পূব�বত�ীেদর িনয়ম অনুযায়ী েযন আমল করেত পাের 

তা িনেয় িচdাভাবনা করা2 তাই i±সংখ?েকর প;িতেত আমেলর অনুমিত েস েযন 

িনেজেক না েদয়2 অবশ? একাd 8েয়াজেন িকছু িকছু েcেk এমন আমল করা েযেত 

পাের, যিদ তােত অনুমিত থােক এবং আমল রিহত হওয়ার িকংবা দলীল �; না 

হওয়ার আশংকা না থােক অথবা এমন আশংকা না থােক েয, েপশকৃত দলীলিট 8মাণ 

িহসােব গণ? হওয়ার মত শিDশালী নয়2 

িক� যিদ েকউ সব�দা i±সংখ?েকর আমল অনুসরণ কের, তেব তােত িনে²র 

ব?াপারEেলা অবধািরত হেয় পড়েব : 

এক এক এক এক :::: পূব�বত�ীগণ সব�দা েয কাজ করেতন তার িবেরািধতা করা অপিরহায� হেয় 

পড়েব2 আর পূব�বত�ী সালাফেদর িবেরািধতা করার মেধ? বড় িবপদ রেয়েছ2 

দুই দুই দুই দুই :::: সালাফগণ সব�দা েয কাজ করেতন তা েছেড় েদয়া অবধািরত হেয় যােব2 

েকননা উে�শ? হল তারা এ বণ�নাEেলার িবপরীতমুখী কােজ সব�দা রত িছেলন2 

সুতরাং তারা েয আমল কেরনিন েস অনুযায়ী আমেল রত থাকা তারা েয আমল সব�দা 

করেতন তার িবপরীত2 

িতন িতন িতন িতন :::: এটা অিধকাংশ সাহাবা েয আমল কেরেছন তা িনিU� হেয় যাওয়ার 

কারণ এবং িবপরীত আমল (তথা i±সংখ?েকর আমল) 8িসি; লাভ করার েহতু2 

                                                 
4 ইমাম শােতবী অেনকEেলা উদাহরণ েপশ কেরেছন2 অনুjপভােব শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়াও তার 'আত-

তাওয়াসসুল ওয়াল অসীলাহ' {ে� অেনকEেলা উদাহরণ েপশ কেরেছন2 
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েকননা কােজর অনুসরণ কথার অনুসরেণর েচেয় সুদূর8সারী2 আর এটা যখন ঘেট 

এমন ব?িDর পc েথেক যার অনুসরণ করা হয়, তখন ব?াপারিট হেয় দাঁড়ায় আরও 

ভয়াবহ2 

সাবধান! সাবধান! পূব�বত�ীেদর িবেরািধতা করা েথেক সতক� থাকুন2 তােত যিদ 

েকান ফযীলত থাকত, তাহেল পূব�বত�ীরাই তার েবশী হকদার হেতন2 আKাহরই 

সাহায? 8াথ�না করিছ"2 [ইমাম শােতবীর কথা এখােনই েশষ] 

আর তৃতীয় 8কার যােত উD মাসআলা অনুযায়ী সাহাবােদর েকউই আমল 

কেরনিন, এমতাবCায় িবতেক�র অবকাশ েনই েয, সকল সাহাবার আমেলর বিহভূ�ত েয 

আমল তা িবদ'আত ও িনsনীয় - যিদ উD কােজর মাধ?েম আমলকারী তার রেবর 

ৈনকট? লােভর আশা কের2 অবশ? যিদ তা (ইবাদাত না হেয়) আদত তথা ৈদনিsন 

8থার অdগ�ত হয়, তাহেল েসেcেk িনয়ম হল - তা মুবাহ বেল গণ? হেব2 

আর এজন? েয ব?িDই এমন েকান আমল কের যা সালাফ তথা পূব�বত�ী 

আেলমগেণর তরীকা মািফক নয় এবং কুরআন ও সু�াহেক তারা েযভােব বুেঝেছন েস 

অনুযায়ীও নয়, তােক বলা হেব : 'তুিম বািতলপ�ী, িবদ'আতী ও েয পথ মু'িমনেদর 

নয় েস পেথর অনুসারী'2 

ইলেমর সােথ স(িক�ত িকছু েলাক িবিভ� iাথ� ও উে�শ? 8েণািদত হেয় েস 

সব নব উ�ািবত িবষয় (তথা িবদ'আত)েক উIম বেল চািলেয় িদে7, য]ারা রাসূলুKাহ 

সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর সাহাবারা ৈনকট? লাভ (তথা ইবাদাত) কেরনিন2 

‘এসবই ]ীেনর েcেk ভুল িহসােব িবেবিচত এবং নািJকেদর পথ অনুসরেণর 

নামাdর2 েকননা যারা এ িবষয়Eেলা উপলি³ কেরেছ এবং এ পেথ চেলেছ, হয় 

শরীয়তেক তারা এমনভােব বুেঝেছ েযমনিট পূব�বত�ীগণ বুেঝনিন, অথবা শরীয়তেক 

(সিঠকভােব) বুঝা েথেক তারা দূের সের িগেয়েছ2  

এ েশেষাD কথািটই সিঠক 2 েকননা সালােফ সােলহীেনর অ{বত�ী-দলই সরল 

সিঠক পেথর উপর িছেলন2 তারা উপেরাD দলীলসমূহ 8ভৃিত েথেক তা-ই বুেঝেছন 

েয নীিতর উপর তারা িছেলন2 আর এ নব উ�ািবত িবষয়সমূহ তােদর মেধ? িছল না 

এবং েস অনুযায়ী তারা আমলও কেরনিন'25  

নব উ�ািবত িবষয়Eেলা কেয়ক ভােগ িবভD : তXেধ? িকছু আেছ িশরক, আর 

িকছু এমন িবদ'আত যা িশরেকর িদেক িনেয় যায়, আর িকছু এমন িবদ'আত যা 

সু�াতেক িমিটেয় েদয়2  

                                                 

5 ইমাম শােতবীর আল মুয়াফাকাত খ. ৩, পৃ. ৭৩2 
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আর এ উ�ািবত িবষয়Eেলার েকান 8কারই সাহাবা ও তােবয়ীেনর যুেগ কখনই 

িছল না2 েকননা তােদর যুেগ এমন েকান কবর িছল না যার পােশ ইবাদােতর িনয়েত 

অবCান করা হত, যার উপর গnুজ িনম�াণ করা হত এবং যার অিধবাসীেদর অিছলায় 

শাফায়াত চাওয়া হত2 

আর তােদর সমেয় নবী ও স_ ব?িDবেগ�র স!ান অথবা মান-ময�াদা িকংবা 

ব?িDেyর মাধ?েম অসীলা করার ব?াপারিট িছল না এবং কবেরর কােছ েদায়া করার 

8চলনও িছল না2 তােদর সমেয় মীলাদ তথা জXিদবস পালন এবং মীলাদ-মাহিফল বা 

জXিদবেসর অনুOান নােমও িকছু িছল না2 মুসলমানেদর সব�স!িত£েম এসব িকছুই 

তােদর মােঝ অনুপিCত িছল2  

অতএব এ-ই যখন অবCা, তখন পরবত�ীরা এ িবদ'আতসমূেহর উপেযািগতা 

8মােণর জন? েযসব }াd যুিD েপশ করেছন, তা িতনভােগ িবভD : 

এক এক এক এক :::: কুরআনুল কারীেমর আয়াত, তারা বাড়াবািড় কের এর অথ� িবকৃত কের 

িনজ িনজ উে�শ? অনুযায়ী ব?াখ?া করেছ2 

দুই দুই দুই দুই :::: হাদীস, তা আবার দু' 8কার : 

8থম 8কার 8থম 8কার 8থম 8কার 8থম 8কার :::: সহীহ হাদীসসমূহ যা তােদর উে�শ? ও বুেঝর মুওয়ািফক নয়2 

তেব তারা এEেলার অথ� িনেজেদর ই7ানুযায়ী িবকৃত কের িনেয়েছ2 

ি]তীয় 8কার ি]তীয় 8কার ি]তীয় 8কার ি]তীয় 8কার :::: িমথ?া ও দুব�ল হাদীস2 তােদর কােছ এ ধরেনর হাদীেসর সংখ?াই 

েবশী এবং তারা এEেলা িনেয় খুবই খুশী2 এEেলার 8চার ও 8সােরর জন? চেল 

তােদর 8াণাdকর েচGা2 

িতন িতন িতন িতন :::: িকসসা-কািহনী ও i´, যা তারা পার`িরক ধারা পর(রায় বণ�না কের 

থােক এমনভােব েয, মেন হয় তা শরীয়ত 8ণয়েনর একিট উ_স2 

তারা আল কুরআেনর আয়াত ও সহীহ হাদীসসমূহ ]ারা েয দলীল েপশ করেছ, 

তা েথেক িনµৃিতর উপায় দু'িট : 

১. িবদ'আতীগণ েয কথা ]ারা দলীল েপশ করেছ, তা মূলত দলীেলর উি�G অথ� 

নয়2 েকননা উD দলীল ]ারা িবদ'আতীরা যা বুেঝ থােক, সালােফর অনুসারী আহেল 

সু�ােতর বুঝ তা েথেক িভ�তর2 অতএব সালােফর বুেঝর মাধ?েম খালােফর বুঝ 

8ত?াখ?াত হেব2 

২. ি]তীয় িবষয়িট 8থম কথা েথেকই উ_সািরত2 আর তা হেলা এ 8¶ করা েয, 

সালােফ সােলহীন িক উD দলীেলর েcেk খালাফ তথা পরবত�ী েলাকেদর বুঝ অনুযায়ী 

আমল কেরেছন, নািক আমল কেরনিন?  
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সব�স!ত মত হল, সালাফগণ এ উ�ািবত িবষয়সমূহ ]ারা কখেনাই আমল 

কেরনিন2 েকান িবদ'আতীই সালাফগণ েথেক এমন েকান আমল 8মাণ করেত সcম 

হেব না, যা সাহাবােদর আমেলর েখলাফ2 েকননা আহেল সু�াত পূব�বত�ীগণ তথা 

সাহাবা ও তােবয়ীেনর আমেলর অনুসারী2 আর খালাফগণ এর িবপরীত অবCােন 

রেয়েছ2 তারা এমন কাজ কের যার িনেদ�শ তােদরেক েদয়া হয়িন2 

এ অেথ�ই উমার ইবনুল খাIাব রািদ আKাz আনz েথেক বিণ�ত হেয়েছ েয, িতিন 

বেলেছন : “অিচেরই এমন েলাকজন আসেব যারা আল কুরআন েথেক িকছু }াd যুিD 

েবর কের তা ]ারা েতামােদর সােথ ঝগড়া করেব2 অতএব েতামরা সু�াহ িদেয় তােদর 

েমাকােবলা কর2 েকননা সু�াহ িবশারদগণ আKাহর িকতাব স(েক� অিধক �ান 

রােখ2”6 [দােরমী এিট বণ�না কেরেছন, খ. ১, পৃ. ৪৭; এছাড়া দারাকুতনীসহ আরও 

অেনেক এিট বণ�না কেরেছন] 

এজন?ই েকান িব}াd িফরকা িকংবা খালাফীেদর কাউেকই আপিন এমনিট 

পােবন না েয, তারা িনজ িনজ মেতর উপর বািহ?ক দলীল েপশ করেত অcম2 অথচ 

এ েcেk দলীল �; হওয়াটাই হল আসল ব?াপার, দলীল েপশ করেত সমথ� হওয়া 

নয়2 

ইমাম শােতবী এ ধরেনর সংিc� িকছু কথা বলার পর (খ. ৩, পৃ. ৭৭) বেলন : 

'এ কারেণই শরয়ী দলীল ও 8মাণ িনেয় যারা িচdা গেবষণা করেবন, তােদর উপর 

ওয়ািজব হেলা - উD দলীল েথেক পূব�বত�ীগণ িক বুেঝেছন ও এ দলীল ]ারা আমেলর 

েcেk তােদর িক ভূিমকা িছল, েসিদেক লc? রাখা2 েকননা এটাই সেত? উপনীত 

হওয়ার অিধক উপেযাগী এবং ইলম ও আমেলর েcেk অিধক শিDশালী2 

এ ব?াপারিট যখন `G হেয় েগল এবং সত? 8িতভাত হল, তখন সালােফ 

সােলহীেনর 8িত স(িক�ত হেত যারা েগৗরবেবাধ কের, তারা উেKিখত িবষয়Eেলার 

পাশাপািশ এটাও জােন েয :  

১. সাহাবােদর েয আমলিট ব?াপকভােব 8চািরত িছল, তারা েস অনুযায়ী আমল 

কেরেছন2 

২. েয আমল মাk একজন সাহাবী কেরেছন অথবা িকছুসংখ?ক কেরেছন আর 

বাদ বাকী সাহাবারা 8থেমাDেদর িবেরািধতা কেরেছন- এ েcেk তারা িবষয়িট আKাহ 

                                                 
6 দােরমী এিট বণ�না কেরেছন, খ. ১, পৃ. ৪৭2 এছাড়া লালকাই সু�াহ {ে� এবং ইবেন আবদুল িবর 'জােমউ বয়ািনল 

ইলিম ওয়া ফাদিলহী' {ে� এিট বণ�না কেরেছন2 অনুjপভােব দারাকুতনী ও ইবেন আিব যমানাইন 'ফসুলুস সু�াহ' 

{ে� তা েরওয়ােয়ত কেরেছন2 মাকেদসী আল-z¸াহ আ'লা তােরিকল মাহা¸াহ' {ে� এবং আরও অেনেক এর পেc  

বDব? েরেখেছন2 
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ও রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর 8িত 8ত?াবিত�ত কেরেছন, েযমনিট তােদর 

8ভু তােদরেক িনেদ�শ িদেয়েছন2 েকননা িতিন বেলন : 
 
َ
�6ِ yُG~فَُر� �ٍ ْ

َ
ِخِر lَلَِك َخْ�ٌ ﴿فَإUِْ َينَاَ>ْقتُْم ِ� �

ْ
َْوِ �آل

ْ
��Gَ ِMبِاهللا Uَنْتُْم تُْؤِمنُو

ُ
�هللاGَ ِM�لرMُسوِ� Uِْ6 ك

 ﴾
ً
Gِيال

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
>Gَ 

“েকান িবষেয় েতামরা মতেভদ করেল তা উপCািপত কর আKাহ ও রাসূেলর 

িনকট যিদ েতামরা আKাহ ও েশষ িদবেসর 8িত ঈমান এেন থাক2 এটাই উIম এবং 

পিরণােমর িদক িদেয় 8কৃGতর"2 [সূরা আন-িনসা : ৫৯]  

এখােন আKাহর িদেক িবষয়িট 8ত?াবিত�ত করার িনেদ�শ েদয়া হেয়েছ2 আর এর 

মােন হল আKাহর কালাম তথা অবতািরত কুরআন হাকীেমর িদেক 8ত?াবত�ন করা2 

আর রাসূল সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর িদেকও 8ত?াবত�ন করার িনেদ�শ েদয়া 

হেয়েছ2 এর অথ� হল তার জীব�শায় তার কােছ 8ত?াবত�ন করা এবং তার মৃতু?র পর 

তার সহীহ সু�ােতর িদেক 8ত?াবত�ন কের অিধকাংেশর আমল অনুসরেণর জন? িচdা 

গেবষণা করা2 

আলহামদুিলKাহ! আহেল সু�ােতর এ িনয়েম েকান ¬িট পিরলিcত হয়িন2 এেত 

েকান গরিমলও েদখা যায়িন2 এটা অত?d সু`G িনয়ম এবং পিরµার নীিত ও সরল-

েসাজা পথ2 চার ইমাম তােদর অিধকাংশ মাসআলায় এ িনয়েমর উপরই চেলেছন2 

আKাহ তােদরেক রহম ক>ন এবং তােদর সাওয়াব বৃি; ক>ন2 

৩. রাসূলুKাহ সাKাKাz আলাইিহ ওয়াসাKােমর সাহাবােয় েকরাম ইবাদােতর েcেk েয 

সকল আমল কেরনিন, েসEেলা (েকউ করেল তা হেব) উ�ািবত আমল যা খালাফী 

তথা পরবত�ীরা চালু কেরেছ2 

সাহাবী ও তােবয়ীগণ যা িকছু েথেক িবরত িছেলন, তা িছল তােদর সিঠক 

িচdাভাবনা 8সূত এবং আল-কুরআন ও সু�াহর দলীলসমূহেক 8শংসনীয়jেপ বুঝার 

কারেণ2 পরবত�ীকােলর িবদ'আত  8চলনকারীেদর ৈতির করা একই আসবাব ও কারণ 

সাহাবােদর যুেগও পাওয়া যাওয়া সে¨ও তারা শরীয়েতর ব?াপার ভাল কের বুেঝ-�েনই 

েস সব পিরত?াগ কেরিছেলন2 আর তােদর পিরত?াগ করার কাজিট (আমােদর জন?) 

অনুকরণীয় সু�াত এবং অনুসৃত পথ2 

পরবত�ী েলাকজন েয আমল ]ারা পুণ? ও সাওয়াব পাওয়ার আশা কের থােক 

অথচ সাহাবীরা েস আমল েথেক িবমুখ েথেকেছন, তা ]ীেনর অdভু�D নয়2 েকননা 

সাহাবীরা মানুেষর মেধ? সবেচেয় েবশী কল?াণ লােভর 8ত?াশী িছেলন এবং 

শরীয়তস!ত ইবাদােত িল� হেত সবেচেয় েবশী িচdা-ভাবনা করেতন2 তারা 
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শরীয়তস!ত 8েত?কিট আমলেক কােয� পিরণত করেতন এবং ত]ারা সাওয়ােবর 

আশা করেতন ও আKাহর ৈনকট? লাভ করেতন2 

{হেণ ও বজ�েন, বুি; ও �ােন, বুেঝ ও আমেল েয ব?িD তােদর অনুসরণ কের, 

েস কতই না বুি;মান! আর সকল কল?াণ ও ৈনকট? লােভর কতই না উপযুD এবং 

8েত?ক ব?াপাের তাওফীক8া� হওয়ার কতই না েযাগ?!  


